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Domnule Secretar General,

Ca urmare a scrisorii Parlamentului României - Senat nr. XXXV/2309/09.05.2022, înregistrată 

la Banca Naţională a României sub nr. 1/1441/10.05.2022, prin care ne solicitaţi avizul cu privire 

la Proiectul de Lege privind reglementarea tichetelor sociale pe suport electronic, vă comunicăm 

următoarele:

l

Din perspectiva atribuţiilor băncii centrale, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 312/2004 

privind Statutul Băncii Naţionale a României, precizăm că propunerea legislativă vizează 

domenii în care aceasta nu are atribuţii.

în acest sens, în Expunerea de motive aferentă propunerii legislative se precizează că tichetele 

sociale pe suport electronic, calificate drept instrumente de plată cu utilizare limitată pe teritoriul 

României, sunt exceptate de la aplicarea prevederilor Legii nr. 209/2019 privind serviciile de 

plată şi pentru modificarea unor acte normative întrucât acestea îndeplinesc cumulativ condiţiile 

stabilite la art. 4 lit. 1) din legea menţionată anterior. Ca urmare, activităţile şi serviciile prestate 

în legătură cu emiterea acestor tichete şi operaţiunile de plată iniţiate nu se circumscriu 

competenţelor care revin băncii centrale potrivit dispoziţiilor art. 71 şi art. 223 alin. (1) din Legea 

nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative.
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în acest context, Banca Naţională a României nu are competenţe pentru avizarea propunerii 

legislative, în condiţiile art.3 alin.(2) din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a 

României.

A.

In încheiere, dorim să vă asigurăm, domnule Secretar General, de întreaga disponibilitate de 

colaborare a Băncii Naţionale a României pentru soluţionarea aspectelor supuse atenţiei noastre, 

din perspectiva atribuţiilor şi a expertizei băncii centrale.

Cu deosebită consideraţie,
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